
Léonard Salomon heeft een textielwinkel op de Grote Gracht, 
naast slagerij Drielsma. Hij is gescheiden van zijn niet-Joodse 
echtgenote en woont in bij de zus van zijn moeder op de 
Stenenbrug. Zijn zoon Emile groeit op bij het gezin Drielsma. 
Léonard Salomon komt vaak bij het gezin Isaack. De Isaacks 
hebben een lederzaak op de Grote Gracht. Waarschijnlijk zit 
Léonard in het verzet en verspreidt hij illegale bladen. De Duitsers 
verbieden zijn handel in textielwaren.

VERRADEN DOOR EEN NSB’ER?
Samen met het gezin Isaack wordt Léonard in augustus 1942 
voor de eerste keer gearresteerd. Ze moeten zich melden bij de 
school in de Professor Pieter Willemsstraat en worden vervolgens 
naar het doorgangskamp Westerbork gebracht. Een maand later 
is Léonard weer vrij. Vanwege zijn gemengde huwelijk mag hij naar 
huis om te zorgen dat zijn half-joodse kinderen goed achterblijven. 
Op 11 november 1942 wordt hij voor de tweede keer gearresteerd 
en vermoedelijk eerst naar de gevangenis in Maastricht gebracht. 
Hij zou zijn verraden door een NSB’er die in de Ridderstraat woont. 
Emile ziet zijn vader tot vlak voor diens tweede arrestatie. Hij 
vermoedt dat zijn vader nooit is ondergedoken omdat hij daar geen 
geld voor had.
 
VERMOORD IN SOBIBOR
Léonard verblijft bijna zeven maanden in kamp Westerbork. Op 
3 mei 1943 krijgt hij te horen dat hij de volgende ochtend op 
transport gaat naar het oosten. Die nacht kan hij niet slapen. Hij 
schrijft een aangrijpende brief aan zijn zonen Emile en Jackie. ’Nu 
is alles voorbij en ga [ik] naar een onbekende wereld waar ik niets 
meer van jullie zal horen.’ Vlak voor vertrek van het transport naar 
vernietigingskamp Sobibor lukt het hem nog een briefkaart uit de 
trein te gooien voor Emile en Jackie. ‘Ik hoop het beste voor jullie 
ik zal moed houden en altijd aan jullie denken jullie vader is altijd 
in het hart bij jullie (…).’ Léonard arriveert op 7 mei in Sobibor en 
wordt daar diezelfde dag vermoord.

LÉONARD SALOMON: 
EEN ZEER 
LIEFHEBBENDE VADER 

Léonard Salomon.
(Collectie E. Salomon)

Léonard Salomon, (midden) in gezelschap van twee vrienden. 
(Collectie E. Salomon)

Schoolfoto (van links naar rechts) Léonard, Tilly (Mathilde) en Louis Salomon. 
(Collectie E. Salomon)

Groepsfoto van familie Salomon. Emile Salomon is de eerste van rechts op de achterste rij. 
(Collectie E. Salomon)

Briefkaart van Léonard die hij op de dag van transport op 4 mei 1943 uit de trein in Westerbork naar Sobibor kon werpen. 
(Collectie E. Salomon)

VOORAANSTAAND 
LID VAN DE 
JOODS 
GEMEENSCHAP

Sigmund Devries is afkomstig uit een Joodse familie in het Duitse 
Oost-Friesland. Hij trekt naar het zuiden, naar Maastricht, en 
trouwt hier in 1905 met Elvira Heijmans. In 1907 voltooien ze 
de bouw van hun huis aan de Bosscherweg 185. Achter dat huis 
bevindt zich het fabriekspand voor hun huidenzouterij, waarvan ze 
beiden directeur zijn. Het gezin Devries is actief binnen de joodse 
geloofsgemeenschap. Vader is betrokken bij het bestuur van de 
synagoge. Moeder is raadslid van de vrouwengroep en dochter 
Marcelle is lid van de Joodse gezelligheidsvereniging Amicitia. 

UIT HUIS GEZET
Al vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog is de 
Jodenvervolging voelbaar voor Marcelle. Zo vindt het bevriende 
gezin Zilversmit onderdak bij het gezin Devries aan de 
Bosscherweg. Kort daarvoor zijn de Zilversmits door een NSB’er 
uit hun hoedenwinkel annex woonhuis gezet in de Maastrichter 
Brugstraat. Het blijft ongeveer acht maanden rustig aan de 
Bosscherweg. Dan nemen Duitse militairen ook dat huis in bezit. 
De gezinnen Devries en Zilversmit worden op straat gezet.

OP TRANSPORT NAAR AUSCHWITZ
Op dinsdag 25 augustus 1942 moet Marcelle zich melden voor 
tewerkstelling in Duitsland. Dat doet ze ook, omdat ze denkt 
dat ze hierdoor haar ouders kan sparen. In een groep van 290 
Limburgse Joden wordt Marcelle gedeporteerd naar Westerbork. Op 
vrijdag 28 augustus wordt ze op transport gesteld naar Auschwitz. 
Meteen na haar aankomst op maandag 31 augustus wordt 
Marcelle vermoord. Ze is 36 jaar. Haar ouders en zus slagen erin 
om onder te duiken in Luik. Haar broer vlucht naar Zwitserland. Met 
uitzondering van Marcelle overleven alle gezinsleden de oorlog. 

Leden van de Joodse vereniging Amicitia. Van links naar rechts: F. Wesly, A. Devries, M. Hertog, J.N. Cohen, S. Markens. 
(Collectie RHCL)

Foto van Hans Zilversmit voor het huis van familie Devries op de Bosscherweg 185 op de dag van 
zijn Bar Mistswa. 
(Collectie M. Zilversmit)

Huidige bewoners en oprichters Maastrichts Struikelsteentjes Comité  voor het voormalige huis van 
Marcelle Antoinette Devries. 
(Collectie F. Grünfeld en M. van den Bosch) 


